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Ajuntament ~ de Barcelona 

MESURA DE GOVERN 

750 ANIVERSARI DELS PRIVILEGIS ATORGATS PER JAUME 1 

A LA CIUTAT DE BARCELONA 

Ates que el proper any 1999 s'acompleixen els 750 anys deis privilegis fundacionals 

del municipi de Barcelona atorgats pel rei Jaume 1 el1249, 

Ates que el sistema de govern del CONSELL DE CENT, dins la poliarquía preestatal, 

presidí una de les etapes de mm<im esplendor cultural i influencia de la nostra ciutat en 

l'ambit mediterrani i europeu, 

Ates que I'Ajuntament deis segles XIX i xx no ha renunciat mai a considerar-se hereu i 

continuador d'aquell municipi autónom, i que aquesta memoria histórica constitueix una 

font persistent d'energia, 

Ates que la personalitat municipal plenament recuperada de la ciutat de Barcelona s'ha 

anat projectant alllarg deis darrers anys amb forc;a cap a !'exterior, i que l'any 1999 - amb 

un seguit d'iniciatives própies i de reunions intermunicipals previstes- significara un pas 

més en la confirmació de la capacitat de convocatoria del municipi i del rang metropolita 

de Barcelona, el Govem Municipal té la intenció de: 

COMMEMORAR el 750 aniversari deis privilegis atorgats per Jaume 1 a la ciutat de 

Barcelona i aprofitar l'avinentesa per ter palesos els títols histories de la ciutat com a urbs 

de projecció supranacional i per divulgar entre els ciutadans el patrimoni cultural lligat a 

l'eclosió artística gótica i a la memoria del municipi autónom. 
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Per tal d'arribar a aquests objectius, el programa de commemoracions contempla dues 

lfnies principals: a) una oferta d'activitats adregades al públic especialitzat, i b) una oferta 

adregada al gran públic. 

a) activitats academiques i publicacions de caire erudit: 

Seminari d'Historia de Barcelona: curs El govem municipal de Barcelona, 

1249-1714: historia, historiografía í fonts (any academic 1998-1999) i curs 

Trajectoríes municípals a Europa (primer trimestre de l'any academic 1999-2000). 

col·lecció BCN Biblioteca Histórica, publicació deis volums 7, 8 i 9 sobre 

diferents aspectes de la historia del municipi medieval. 

VI Congrés d'Historia de Barcelona, El govem municipal de Barcelona, 1249-

1714. 

b) activitats de divulgació: 

Consisteixen en una intensa activitat de difusió del patrimoni moble i immoble 

deis segles XIII a xv. Es tracta d'aprofitar el caracter deis espais urbans de la Barcelona 

vella com a herencia medieval i de realitzar una oferta d'activitats que es mantindran 

obertes entre els mesos d'abril i setembre de 1999: 

Ruta del gotíc urb8, que contextualitza l'espai urba en el seu marc historie, tot 

posant a l'abast del públic determinats espais gótics de la ciutat i la informació 

sobre el patrimoni arquitectonic lligat a la florida medieval i a la seva memoria. 

Alguns espais de la ruta presentaran petites mostres. 

Palau Reial Major (Museu d'Historia de la Ciutat): l'exposició L'eclosió de la 

Barcelona gótica presentara una síntesi amplia de les formes de vida i valors 

culturals i artístics d'aquell temps. 

En relació amb aquestes activitats seran posats en circulació les corresponents guíes i 

cata.Jegs i altres publicacions que permetran al públic solidificar les impressions rebudes 

en el decurs de les visites. Les activitats de divulgació es cohesionaran a través d'una 

campanya de comunicació que pugui informar a tots els ciutadans de la oferta cultural 

sobre el tema 
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A fi de portar a efecte aquest complex d'activitats, seran creades les següents 

comissions: 

IMH 

a) una Comissió Ciutadana, presidida per !'Alcalde de Barcelona i integrada per 

personalitats rellevants del món de la cultura, de l'economia i de la 

comunicació, tot vinculant-hi I'Associació Consell de Cent; 

b) una Comissió Executiva Municipal, presidida pel Regidor Ponent de Cultura i 

integrada pels Gerents de l'lnstitut de Cultura de Barcelona, del Districte de 

Ciutat Vella, de l'lnstitut Municipal del Paisatge Urba i Qualitat de Vida, pel 

Director de Comunicació Corporativa i Qualitat i pels representants designats 

per les Regidories de Relacions lnstitucionals i de Relacions Ciutadanes i 

Culturals i de l'lnstitut Municipal d'História. 

e) la Comissió Organitzadora, formada pels membres de l'lnstitut Municipal 

d'História {lnstitut de Cultura de Barcelona) i per representants del Districte de 

Ciutat V ella i deis Serveis Centrals de I'Ajuntament. 
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